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I.INLEIDING

Tezamenmetir.A.E.R.Mes (IB)werdvan 12t/m 16juni 1972een
studiereisnaarWest-Duitsland enOostenrijk,gemaakt.
Dezereishadindeeersteplaats tendoeleennadereoriëntatie
omtrentbouweninrichtingvangrondtroggent.b.v.hetonderzoeknaar
deinvloedvangrondbewerkingswerktuigenopdestructuurvandegrond.
DaarnaastwerdgetrachteenoverzichttekrijgenvanhetDuitseonderzoekoverminimalegrendbewerking„
DeDuitsecollega'shebbenonssteedsbijzondervriendelijkontvangenenmetveelenthousiasmeoverdevoortgangvanhunonderzoek
verteld.Deverkregeninlichtingenzijnindehoofdstukken2(Grondtroggen)en3(Minimalegrondbewerking)weergegeven.Kortheidshalveis
daarbijregelmatigverwezennaarpublikatiesvandehandvandedesbetreffendeonderzoekers.
Gaarnewillenwijhiernogvermeldendatbijdeorganisatievan
dezereisveelsteunwerdondervondenvanDipl.-Ing.R.Krause(Institut
fürLandmaschinenforschung,Braunschweig-Völkenrode).

2.GRONDTROGGEN

2.1. Inleiding
Onderzoekingrondtroggenheeftinprincipebelangrijkevoordelen
bovenonderzoekinhetveld,daarmenineengrondtrogeenhomogene grond
heeft en,indiendetrogoverdekt is,hetvochtgehalteendedichtheid
onafhankelijkvandeweersomstandigheden reproduceerbaarkaninstellen.
Bovendienkunnendewerktuigenindetrog,doorzeaantespannenaaneen
wagendieoprailsoverdetrogwanden loopt,veelnauwkeurigerwordengehanteerd (afstelling,snelheid).Tenslottekan,indiendegrondtrog(inclusiefbodem)waterdichtenvoldoende diep is,eengrondwaterstand worden
gehandhaafd.
Inprincipekanmendusineengrondtroghetgehele jaardoorexperimenterenineenhomogene grond onder controleerbare,reproduceerbareomstandigheden,waardoorment.a.v.deinvloedvandegrondbewerkingopde
structuurvandegrondveel snellertotbetrouwbareuitsprakenkankomen
dand.m.v.veldonderzoek.
Intussengeeft juisthethomogeenvullenvandetrogveelproblemen,
vooral indienmenhetnatuurlijke profielwilnabootsen.Metnamehetbereikenvaneendichtheidvandegrondalsinhetveld normaalvoorkomtis
niet eenvoudig.Hetvoorbereidenvandetebewerken laag,hetinstellen
vanhetgewenstevochtgehalteenhetweer ongedaanmakenvanheteffect
vandegrondbewerking tervoorbereidingopdevolgendeproef zijnevenzoveelproblemen,overdeoplossingwaarvandemeningen sterkuiteenlopen.
Voorhetzuiver technisch onderzoekvanwerktuigenenmaterialen,
waarbijhetkrachtenspelopwerktuigengrondendeslijtagedevoornaamste
teonderzoeken grootheden zijn,wordtdegrond doorgaans slechtsals een
mediumbeschouwd.Dereproduceerbaarheid wordtdanbelangrijker geacht
dandeovereenkomstmetdenatuurlijke omstandigheden.Bijdeoverdraagbaarheidvandezoverkregen resultatennaardepraktijk dientdanechtero.i.
weleenvraagtekentewordengeplaatst.
2.2. Forschungsanstalt

für Landwirtschaft,

Braunschweig-Völkenrode

2.2.1. Institut für Pflanzenbau und Saatgutƒ'ovschung
Dr. W.Czeratzki en Dipl.-Ing. M.Zach, vroegerverbondenaanhetper
1januari 1971opgeheven InstitutfürBodenbearbeitung,gaveneenuiteenzetting overdeachtergrondenvandein1951/1952gebouwdegrondbewerkingstroggen.Dezedrie troggenvanelk50cmlang,3mbreeden1mdiep,liggen
indeopen lucht,zijnverzonkeninhetmaaiveld enhebben geenbodem.De
erinaangebrachte grond rustopdenatuurlijke,goed doorlatende zandondergrond (Feuerlein, 1963).
Twee troggenwordengebruiktvoorveeljarigvergelijkend onderzoeknaar
deinvloedvanverschillende grondbewerkingswerktuigenopdestructuurvan
degrond (speciaaldevormingvaneenploegzool).Dederde trogdientvoor
kortdurendeproevenendebeproevingvanwerktuigen.
Opdebetonnenwanden zijnrails aangebracht.Dewerktuigenkunnen
wordenvoortbewogendoorzeofdirecttekoppelenaaneenlierkabel,ofte

bevestigenaaneeneenvoudigewagendiedooreenlieroverderails
wordtvoortgetrokken.Dezelierwordtaangedrevendooreen90pktrekker.
Devoorwaartsesnelheidkan,viaeenwisselbak,ongeachtdeweerstand,
in10trappenwordengevarieerdvan 1tot 12à15km/h,
Eéntrogisgevuldmet"loess",detweedemet "klei",dederde
voordehelftmet "loess"envoordeanderehelftmet "klei",d.w.z.
grondsoortendiewathunmechanischeeigenschappenbetreftmetloess
enkleiovereenkomen.
Deeerstetweetroggenwerdengelijktijdiggevuld.Menheefthierbijdefoutbegaandegrondovereenzeefindetrogtebrengen.Hierbijzijndeaggregateninscheefstaandelagenvanafwisselend grofen
fijnmateriaal inhetprofielterechtgekomen.Dezeaggregatenvond
menjarennadiennoginderingmonstersterug.
Aanvankelijk lietdelossegrond zichvrijwelnietploegendaar
degrondsterkaanhetristerkleefde.Toendegrondbezaktwasging
ditbeter,maarindezetroggenishetporiënvolumesteedsbelangrijk
hoger,despecifiekeploegweerstandbelangrijk lagergeblevendanop
depercelenwaaraandegrondontleendwas.Opdezepercelenwerdenveeljarigeproefveldenaangelegd,eenideedato.i.navolgingverdient.Men
isdaninstaatzicheenideetevormenvandematewaarindeinde
grondtrogverkregenresultatenoverdraagbaar zijnnaardepraktijk.
Bijdederde,latergebouwdetrogheeftmendegronddirectnahet
ontgravenzondermeer indetroggebracht;hiermeewerdenvandeaanvangafbetereresultatenbereikt.Dezetrogisslechts50cmdiep,
zodatdemaximalebewerkingsdiepteca30cmbedraagt.Mee^dan50cm
teonderzoekengrondwerddoorDr.Czeratzkiafgeradeni.v.m.debij
hetverwisselenvandegrondoptredendeproblemen (aankoopentransport
vangrotehoeveelhedengrond;homogeniserenvangrotelaagdikten).
Hetnadegrondbewerking frezenvandegrondomdezetehomogeniserenwordthiernietnodiggeachtdaardegrondbijallebewerkingensterk
verkruimelt.Bovendienwordtdegronddoorgaans slechtséénmaalper
jaarbewerktenblijftdanzoliggenomdeveranderingvanhetdirecte
resultaat indetijdtekunnenvervolgen.
Ookwanneermeerdereproevenachterelkaarwordengedaan (trogIII)
neemtmenhierruimdetijdvoor:nadebewerkingwordtdegrondvlak
gesclvovenenblijftdan 14dagenliggenomtebezakken.Hiernawordt
degrondgestampt enblijftdannog 10dagenliggenalvorensdevolgende
proefwordtuitgevoerd,,Wilmendefrequentieopvoeren,danzalerwaarschijnlijkgefreesdmoetenwordenomdegrondteverfijnenopdathij
gemakkelijkerverdichtkanworden.
Dr.Czeratzkivindthetverdichtenvandegrondeenveelgroter
probleemdanhetlosmaken.Denatuurlijke zetting isookoplange termijnnietvoldoendeomeendichtheid teverkrijgenalsinhetveldvoorkomt.Daaromachthijgrondtroggeninhetalgemeenmeergeschiktvoor
onderzoekoverhetklaarmakenvanhetzaaibed (alsthansdoordeheer
Zachwordtgedaan)danvoorhetonderzoekvanploegene.d.,temeeromdathiervoordoorgaansteweinigbreedtebeschikbaar is.Inhetalgemeenkanwordengezegddathetvoorbereidenvandegrondvoorelke
grondbakeenapartsysteemisdatalleendoorervaringkanwordengeleerd.
Het isgeblekendatdoorhetgebruikvandevibrerendestamper
dedichtheidvandegrond indetroggenzodanigkanwordenvergroot

datdespecifiekeploegweerstandongeveernormalewaarden bereikt.Het
vochtgehaltewaarbijdegrootstedichtheidwordtverkregenkanmenhet
bestontlenenaanProctorproeven;inveelgevallenkomtditongeveerovereenmethetvochtgehaltebijpF2,Tenaanzienvandeinstellingende
handhavingvanditVochtgehalteisdedooreenluifeloverdektegrondtrog
vanhetIBduidelijkinhetvoordeelt.o.v.eentrogindeopenlucht.
OokbijdegrondtrogvanhetInstitutfürLandtechnik inWarschauiseen
dergelijke luifeltoegepast.Dr„ Czeratzkiachthetnietonmogelijkdat
aandrukkenvandegrondmeteenbelastwielmetgladdebandbetereresultatenzalgevendanstampen.Hijverwachtechterdatvoordegrondtrog
vanhetIBlaagsgewijsvibrerendverdichtendebestemethodezalzijn.
Bijhetuitvoerenvandeproevenwordendehorizontalelangscomponentvandetrekkrachtendevoorwaartse snelheidgemetenengeregistreerd.
Hierbijisduidelijkgeblekendatdespreiding indeuitkomstengeringer
isdaninhetveld,zodatookdeinvloedvankleinereverschillenin
snelheid,ristertypeenmateriaalbetrouwbaarkanwordenvastgesteld.
Dehomogeniteitvandegrond indetrogkanheteenvoudigstworden
gecontroleerdmeteenregistrerendepenetrometer.Daardeconusweerstand
tevensafhankelijk isvanhetvochtgehaltedientditsteedsteworden
bepaald.Totnutoegebeurtditviavochtmonsters.
HetvochtgehaltekaninprincipeookwordenafgeleiduitdevochtspanningendepF-curve.Methetmetenvandevochtspanningm.b.v.tensiografenzalditjaarwordenbegonnen» Hierbijdoetzichdemoeilijkheid
voordatdetensiografen,voor zoverzebovendebewerkingsdieptezijn
geïnstalleerd,bijelkebewerkingmoetenwordenverwijderd.Desamenhang
tussendedichtheidvandegrond indetrog,hetvochtgehalteende
conusweerstand,dientregelmatigd.m.v.ringmonsters tewordengecontroleerd.

2.2.2. Institut

für

Landmaschinenf'orschung

Hetwerkterreinvanditinstituutheeftzichdelaatstejarensterk
gewijzigd:50%vandebeschikbaretijdwordtthansaanmilieuhygiënische
vraagstukkenbesteed.Erwordto.a.nagegaanhoeveelorganischemestmen
aandegrondkantoedienenzonderalleplantegroeionmogelijk temaken
ofhetgrondwater teverontreinigen.Hierbijspeeltdegrondbewerkingeen
belangrijkerol,daarhiermeededieptevanonderbrengenendeintensiteitvandoormengenkunnenwordengeregeld.Beidevariabelenhebbeneen
groteinvloedopdeomzettingssnelheid indegrond,
Invroegerdagenheeft Dr.-Ing. R.Thaer bijzijnonderzoekoveraanaardlichamenvoordeaardappelcultuurveelervaringmetgrondtroggenopgedaan (Thaer,1958,1961,1962).
Dedoorhemgebruikte,reeds langgedemonteerde trog (1,60mbreed,
60cmdiepen 12m lang),wasonderdakengeheelbovenmaaiveldopgesteld.
Deteonderzoekenwerktuigenwerdenaaneenwagenbevestigddiedooreen
lieroveropdewandenvandetrogbevestigderailswerdvoortbewogen.
Metdezelier (aangedrevendooreen 19kWdraaistroommotor)konde
snelheidvandewagenviatweewisselbakkenvrijweltraplooswordengeregeldvan0,3- 12km/h.Devoorgespannen lierkabel (014mm)liepvan
hetmiddenvandevoorkantvandewagennaardeliertrommelenvandaar
onderdetrogdoornaarhetmiddenvandeachterkantvandewagen,zodat
dezezowelvoor-alsachteruitkonwordengetrokken.Ditsysteemisook
bijdegrondtrogvanhetIBtoegepast.

Opdewagenwasoverdevollebreedteeenondereenhoekvan45
staandespiegelaangebracht,waardoorhetmogelijkwasdebewegingvan
degrond tegelijkertijdvanvorenenvanbovenwaartenemenentefilmen (high-speed camera).Voorhetonderzoekvanhetbreukpatroonvande
grondzoueendergelijkeinrichtingookvoordegrondtrogvanhetIB
aanbevelingverdienen«
Voorhetvoorbereidenvandegrond (fijnzandigeleem)werdeneen
frees,eengrondschuifeneengladderol,naderhandookeenvibrerende
stampergebruikt.Voorhetbevochtigenvandegrondwasaandewagen
eenU-vormige sproeibuisbevestigdmetgaatjes (00,7mm) omde2cm
(Thaer,1958).
Defrees (0300mm)werdaangedrevenmeteen3kWelectromotoren
hadeenomtreksnelheidvan7,6m/sec (500rpm).Metditgeringevermogen
kondenuiteraard slechtsdunnelaagjesgrondwordengefreesd.Deheer
Thaerwaarschuwdevooreentehoogvochtgehalte:erontstaandangemakkelijkkunstmatige,rondeaggregaten("ballingeffect").
Dewals (0600mm)hadeeninwendigeaandrijving (1kW-electromotor,
overbrengingmetwormenwormwiel)enhadeenrotatiesnelheidvan3rpm.
Hetgewichtvanderol (400kg)kondoorhetaanbrengmvanextragewichtenwordenvergroottotmaximaal 1200kg.Hierdoorkon,bijeenvochtgehaltevan 17,5gew.%,hetporiënvolumewordenteruggebrachtvanca50
tot40à42vol.%.
Meteenvibrerendestamper (firmaWacker,typeBS50K)koneengroteredichtheidwordenverkregendanmetdewals.HetisdeheerThaer
echternooitgeluktoverenigediepteeenzelfdedichtheid averkrijgen:
bijallemethodennamhetporiënvolumenaardedieptetoemetca0,8
vol.%percm (Thaer,1962).
Het isopvallenddatdeheerThaer zijntochslechts60cmdiepe
grondtrogalspoedigtediepvond.Omhetmoeizameverwisselenvangrond
toteenminimumtebeperkenwerddaaromeersteen20cmdikkelaagvastgestamptegrondopdebodemaangebracht.Omdezelfderedenwordt inde
grondtrogvanhetIBeersteen90cmdikprofielvangrindenzandaangebracht;delaagteonderzoekengrondbehoeftdanslechts50cmdik
tezijn.
Dipl.-Ing.
R„Krause heeftdezerdageneenpromotieonderzoekafgeslotenoverdesamenhang tussenhetkrachtenspelopkleinemodelwerktuigenenhetbreukpatroonindegrondenoverdewijzewaaropdeverkregenresultatenm.b.v,dimensieanalyseopgroterewerktuigenkunnen
wordentoegepast.Hierover zijnreedsenigeinleidendepublikatiesverschenen (Krause,1970a,1971b).
BijditonderzoekheeftdeheerKrausegebruikgemaaktvantwee
kleine,metdroogkwartszand gevuldegrondtroggen (Krause,1970b,1971a).
Dekleinstedaarvan (lengteca 1,5cm)heeftglazenwanden,waarvande
wandwrijving zodanigkonwordenverminderddatdedoordeglaswand
waargenomenbewegingvandegrondrepresentatiefkanwordengeacht
voorhetgeenzichinhetmiddenvandetrogtijdensdegrondbewerking
afspeelt (Krause,1970c).
Detweedegrondtrog (8m lang)dientvoorhetbestuderenvanhet
eerstedeelprocesvandegrondbewerking:hetsnijdenvandegrond.Deze
houtentrogheeftindelangewandenhorizontalesleuven,zodatdestaaldraadwaarmeedegrondwordtgesnedenineenoverdebakheenreikende

beugelkanwordeningespannen.Erbestondenplannenindezetrogdevoorwaartsesnelheidoptevoerentot 10m/sec (dehiervoorbenodigdemotor
wasalgeleverd)omdeomtreksnelheidvanfreesmessennabijtekomen.Door
deombuigingvandekoersvanhetinstituutkunnendezeplannenechter
nietwordengerealiseerd.
Bijditonderzoekiso.m.geblekendatookdemechanischeeigenschappenvandroog,cohesielooskwarts'&ndafhangenvandewijzewaarop
ditzandindetrogisgebracht.Alleendvorditsteedsopdezelfde
wijzetedoenkondenreproduceerbareresultatenwordenverkregen.
Tervoorbereidingopsoortgelijkonderzoekmetsamenhangendegrond
heeftdeheerKrauseeenkluitenbreker geconstrueerd,dieinprincipe
overeenkomtmethetrollengedeeltevandedoorir.F.P.Smits (THEindhoven)ontwikkeldekettingfrees (Smits,1972).Doordetoerentellenvan
derollenendaarmeedeafwerpsnelheidvandegrond tevariëren,kunnen
poriënvolumina tussen40en65vol.%wordeningesteld.
Overigens lekendeheerKrauseookdefreesploeg endespitmachine
inprincipegeschiktealternatievenvoordefrees.

2.2.3. Institut

für Landtechnische

Grundlagenforschung

Dehieraanwezigeonderdakengeheelbovendegrondopgesteldehouten
grondtrog (16,5m lang,2,0mbreed en54cmdiep)isdoor Dipl.-Ing.
R.
Möller uitvoerigbeschreven (Möller, 1967).Dezetrogisweliswaarinwendigmetbitumenbehandeld,maarnietwaterdicht;erkandanookgeen
grondwaterspiegel inwordengehandhaafd.
Het voorbereiden
van de grond geschiedtmeteenfrees,ee;:grondschuifeneengladderol.Aldezewerktuigenhebbeneenwerkbreedtevan
2m.Voorhetbevochtigenvandegrondisaandewageneenkoperen
sproeibuisbevestigd (030mm,wanddikte 1mm,gaatjes00,5 mm).Door
hetwateraanbeideeindenvandebuis toetevoereneneengeringdebiet
intestellen (Q=1l/min.)zijndedrukverschillenindebuiszeergering.Wanneerzeerlangzaamwordtgeredenkaneengelijkmatigebevochtigingwordenverkregen.
Defreesenderolzijntesamenineenapartewagengemonteerd.
Daaronvoldoenderuimtebeschikbaar isomdezewageninhetverlengde
vandetrogteparkerenwordthijmeteenzwareloopkatopenvande
railsgetild.
De frees $ 320mm),aangedrevendooreen3kWelectromotor,heeft
eentoerentalvan360rpmeneenomtreksnelheidvan6m/sec.Metditgeringevermogenkandegrondslechts laagsgewijswordenbewerkt;defrees
wordthiertoehydraulisch steedswatdiepergesteld.Omdevoorwaartse
snelheidvandefreestebeperkenwordtdewagentijdenshetfrezenmet
dehandafgeremd.
De rol (0600mm,wanddikte 8mm)wordt inwendig aangedrevendoor
een0,18kWelectromotor,watderoleentoerentalvan 1,72rpmeneen
omtreksnelheidvan0,054m/secgeeft.Derolwordtaanvankelijkhydraulischopdieptegesteld.Wanneerdehydraulischedrukopheteigengewicht
vanderol (1000kg)gaatovertreffen,kunnenrogtweeextragewichten
van250kgopdewalswordengeplaatst.Dedrukvanderolbedraagtdan
ca 1,5kg/cm^.Omaanklevenvangrond tevoorkomenisderolmetlatexverf (alsgebruiktvoorprivé-zwembaden)behandeld.
De grondschuif wordtgebruiktomdegrondnahetfrezenweervlak
temaken.Nabewerkingenwaarbijdegrondnaaréénzijdewordtverplaatst

(bv.ploegen)wordtdegrondschuif scheefopdevoortbewegingsinrichting
geplaatst-DedoorhetIBaangeschafte grondschuif iseveneensinalle
richtingenverstelbaar.
De trogwordtdelaatste jarenvoornamelijk gebruiktvoorhet
onderzoek naardeinvloedvandewijzevanaanspanningvandeploeg
opdebijhetploegenoptredende krachten (Graef, 1970).Degrond
wordthierbijalseenmediumbeschouwd,waarbijhetnietterzakedoet
datditbelangrijk afwijktvannatuurlijke grond inongestoorde ligging.Voorditdoelisdehier door zeervaak frezenverkregenmassa
afgeronde aggregaten zelfs zeervoordelig daardeze gemakkelijken
reproduceerbaar indegewenste toestandkanwordengebracht.
DeheerMöller houdt zichdelaatste jarenvooralbezigmetautomatisering (HesseenMöller, 1972)» Interessant ishetdoorhemontwikkelde,vrijwelvoltooide systeemwaarbijdetrekker electronisch
opbepaalde afstanden (van0tot5m) langseenop35à40cmdiepte
indegrond gelegde draad wordt geleid.Voorhetdringend gewenste
onderzoek naardemogelijkhedenvoorbeddenteeltvanakkerbouwgewassenbiedtditsysteemveelbelovende perspectieven.
2.3. Institut

für Landmasohinenkunds t Universität

Göttingen

Onder leidingvandedirecteurvanditinstituut,Prof.Dr.-Ing.
F.Wieneke,iseenEgyptische promovendus,deheer F.F. Demiccn (medewerkervandr.M.S.Osman;zieOsman, 1964a,b)bezigmetdevoorbereidingenvooreenonderzoekmetdraineermachines.
Ditonderzoek zalworden uitgevoerd ineenopdegrond staande
grondtrog (ca.9mlang, î£mbreed,60cmdiep),diegeheel gevuld
ismetzware (volgensprofoBaeumer tevens onbegrijpelijk heterogene)
grond.
DeheerDemianwasdrukbezigmethetconstruerenvaneenfrees
voorhetvoorbereidenvandegrond« Voorhetbevochtigenvandegrond
heefthijeenaantal ondergrondwoelers vervaardigdmetdaarachterbevestigde verticale sproeibuizen.Hiermeekanhetgehele profielin
ëênkeer uniformworden bevochtigd.
Voorhetmetenvandemechanische eigenschappenvandegrondbeschiktdeheerDemian overeenkopievandehemdooreenverblijfbij
prof. Söhne (TechnischeUniversität,München)bekende,registrerende
torsiestaaf-Bevameter.Tevens heefthijeenprototypevaneenhandbediende,registrerende oliedruk-penetrometer vervaardigd.
Deindetrog aanwezige grondwaszeer sterk uitgedroogd endaarbijwaarschijnlijk sterk gekrompen.Wanneer eenmaalmetdebevochtigingwordtbegonnen,zalheto e i.nogvelemaanden dureneerdeze grond
weer zover gezwollenisdathij zijnnatuurlijk vochthoudend vermogen
heeftherkregen»
2.4. Institut

für Landteókniks

Prof, Dr.-Ing*

Universität

Eohenheim

G,Segler verteldetijdenseeninleidendgesprek

o.m.datinBoekarest doorhet'Staaft,Forschungsinstitut fürLandtechnik (Prof,Thoma)grondtroggen zijn gebouwdvandergelijke afmetingen (6mbreed,200à300m lang)datmenermeteentrekkerinkan

10
rijden.
Prof.Seglerbeschouwtderelatiewerktuig/grond alseenstandaardprobleemindelandbouwtechniek,waaruitvoortvloeitdatelkezichrespecterendeonderzoeksinstelling opditgebied eengrondtrogdientte
hebben.
Aanvankelijkhadmenhiereenkleine,metzandgevuldegrondtrog
(Vornkahl,1967),waarinsnelhedentot20km/hkondenwordengerealiseerd.Voorhetonderzoekblekendevoordelenvandezehogesnelheden
zodanigdatmenookdenieuwe,grotegrondtroghieropheeftgedimensioneerd.
Dezetrog (24m lang,1,50mbreed,60cmdiep)isinfeiteeen
kopievandeinhetInstitut fürlandtechnischeGrundlagenforschungin
Braunschweig-Völkenrodeaanwezigetrog.Erzijnenigeverschillen:in
Hohenheimstaatdetrogzelfgeheellosopdegrond;hijbestaatuit
3m langeelementenvanroestvast staal,zodatdetroggemakkelijk
vergroot,verkleindofverplaatstkanworden,alnaardeinteressen
zichontwikkelen.Daarervoldoende lengtebeschikbaar isbehoeftde
voorbereidingswagenmetfreesenaangedrevenrolhiernietvandetrog
getild teworden:hijkaneenvoudigoverdeaaneenzijdeverlengde
railsvandetrogafgeroldworden.Hetleegmakenvandetrogishier
ergeenvoudig:naverwijderenvanheteindschotkandegrondviaeen
luikindevloerindekelderwordengeschovenenvandaarafgevoerd
worden.
Als teonderzoekengrondwerdeenzware"probleemgrond"uitde
omgevingvanHohenheimgekozen.Dezewerddriejaargeledendirectuit
hetveldnagrofzeven (maaswijdte3cm)inlagenvan 10à15cmdik
indetroggebracht.Veelervaringmetdegrondheeftmensindshet
vullenvandetrognietkunnenopdoen.Nagereedkomenvandebeproeving
endejusteringvanhet6-componentenmeetstelheeftzichnl.eenernstigongevalvoorgedaan:alsgevolgvanoverbelasting zijndekoppeling
endewisselbakvandeaandrijvinggeëxplodeerd.Demethetonderzoek
belaste Dipl.-Ing.
W.Rühling heefthierbijeenbeenverloren.Hangende
degerechtelijkebeslissing inzakemaatregelenterverhogingvande
veiligheidvandeinstallatieishetonderzoek indegrondtrogsindsdienstilgelegd.
DeheerRühling isvanmeningdatvoorhetverkrijgenvaninzicht
indeoverdraagbaarheidvanindegrondtrogverkregenresultatenvergelijkendonderzoekinhetveld noodzakelijk is.Hetarbeidseffeetdient
daarbijopdezelfdewijzealsindetrogtewordengemeten (reliefmeter,
conusweerstand e t c ) .
Hetbezoekwerd afgerondmeteenbezichtigingvaneengedeeltevan
deberoemde Hohenheimer collectie
oudelandbouwwerktuigen,waarvande
hoofdmootuitfraaigeconserveerdeploegenenminutieuze schaalmodellen
daarvanbestaat (Segler,1958).

2.5. Institut

für Landmaschinen, Technische Universität

München

Prof. Dr.-Ing. W„Söhne isvanmeningdateenverderezuiverempirischeontwikkelingvandewieluitrustingvantrekkers,wagens,maaidorserse.d.nietlangervoldoendeis.Hijgeeftzichdanookveel
moeiteomdemechanicavanhetsysteemvoertuig-grondverder teontwikkelenomdeenergieoverdrachtvandemotorviadewieluitrustingop
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degrond langsanalytischewegteoptimaliseren (Söhne,1969,1970).Een
belangrijkdeelvandeactiviteitenvanhetinstituutisdanookgericht
ophetmetenvandekrachtenenmomentendieopwielenenbandenwerken
(Kriek,1970),oprolweerstand ent»ctie (Holm,1970a)enopdeinvloed
diewielenenrupsbandenopdegronduitoefenen (Kriek1969,1971).Over
demogelijketoepassingenvandeonderzoeksresultaten zijnreedsdiverse
publicatiesverschenen (o.a.Söhne,1964,1972;Holm, 1970b).
Hetonderzoekspeeltzichvoornamelijkafingrondtroggen.De
grootsteentevensdeoudstehiervanbevindtzichindekeldervanhet
instituut (KühneenKönig,1932;Holm,1970a,Kriek,1970).Dezeinde
grondverzonkentrogheeftgeenbodemenis25m lang,2,5mbreeden
60cmdiep.Detrogisoverdevolledieptegevuldmetdezelfdegrond
("tonigsandigerLehm",18%lutum).Dezerustophetgrovegrinddat
hiervannatureindeondergrondaanwezig is ("Schotter"),zodatergeen
drainageproblemen zijn.Aandeanderekantbetekentditookdatergeen
grondwaterfetandinkanwordengehandhaafd.
Dehuidigeinstallatievoordevoortbewegingheefteenrelatiefgeringvermogen (electromotor 10pk,max.trekkracht700kp)eniseigenlijkalleengeschiktomëënwielvoorttebewegen.Demaximalevoorwaartsesnelheidbedraagt 2km/h; d.m.v.eentussengeschakeldehydromotor
kandesnelheid traplooswordengeregeld.Erbestaanplanneneennieuwe,
verbeterdeinstallatiemeteengrotervermogentebouwen.
Voorhetmetenvankrachtenaanaangebouwdewerktuigenw8&4rn?fiv)
bijzonder6-componentenmeetstelgebruikt.Driecomponentenwöraenyvoor
delangskracht,ëënvoordeverticalekrachtentweevoordezijwaartse
krachten.Hiermeewordtbereiktdatdefoutindemetingvandelangskrachtca3%bedraagt,defr-utinverticaleenzijwaartserichting 7à9%.
Hetvoorbereidenvandegrondgeschiedtd.m.v.eenfrees (15kW)met
haaksomgebogenmessen,gevolgddooreengladderol.Beidewerktuigen
werkenoverdevollebreedtevandetrog.Defreeskandegrondbewerken
tot25cmdiepte (2werkgangen,superkruipgang).Derol isnietaangedreven,hoewelprof.Söhnehetzeergewenstachtdatmenderolkaninstellenops^-ipcul (rolaandrijvenenafremmen).Ookhierinzalbinnenkortwordenvoorzien.Experimentenmeteengrotevorenpakkerhebbennog
nietveelsuccesopgeleverd.
Het instellenvanhetvochtgehaltegebeurtopprimitievewijzemet
eengieter;desproeibuisopdewagenlijktnietveelgebruiktteworden.
Deervaring,gesteunddoorvochtmonsters,leerthoeveelwatermoetworden
toegediend omtijdenseenseriemetingenhetvochtgehalteoppeiltehouden (compensatievandeverdamping).
Dethansindetrogaanwezigegrond isdaar6jaargeledeningebracht
enmaakteeen"dode"indruk.Doorhetvelefrezenoverheersen thansronde
"kunstmatige"aggregaten (05mm)diedooraanrollenwelenigszinsaan
elkaargaankleven,maaralsgeheelzekergeengrond innatuurlijkeliggingvoorstellen.Menisdanookvanplandezegrondbinnenkort tevervangen.
Bijhetvoorbereidenvandegrondheeftmenmeersuccesmeteenvibrerendestamperdanmeteennietaangedrevenrol,daarmenbijhetstampengeenscheurenindegrondkrijgteneenconsistentieverkrijgtdie
blijkensmetingenvancohesie,hoekvaninwendigewrijving,trekkracht
e.d.tevergelijkenismetgrond innatuurlijke ligging,Indebinnenkort
aftesluitendissertatievandeheer Dipla-Ing.
H. Piëtsoh overhet
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snijdenvangrondmeteendunnestaaldraad,wordtophetverschilin
consistentiebijgelijkporiënvolumeenvochtgehaltevangeroldeengestamptegronduitvoerigingegaan.
Prof.Söhneachtdezevibrerendestamperookvoorhetverdichten
vandezandondergrondvandeIB-grondtrogzeergeschikt.Handbediening
lijkthierbijteverkiezenbovenhetophangenvandestamperindedriepuntshefinrichtingvandemeetwagen.Wellichtzoueenvibrerenderol
ookgoederesultatenkunnengeven.Eenbelast,enkelwielmetgladde
bandkanalsalternatiefvooreengladderolwordengezien.Zo'nwiel
zousteedsoverdehalvebreedteverplaatstmoetenworden.Eenbandenwalsmettweeassenalsindewegenbouwwordttoegepastisinprincipe
ideaal,maarkomtwegensdedoorgaansgeringelengtevangrondtroggen
inhetalgemeennietinaanmerking.
Dekleinegrondtrog (12m lang,1mbreeden80cmdiep)staatop
degrondenissamengestelduitstalenprofielenenhoutmplanken
(Kriek, 1971).Ookdezetrogisoverdevolledieptemetdezelfdegrond
gevuld.Dezewordttotdegewenstedieptelosgemaaktmeteenfreesdie
tijdensdevoortbewegingautomatischopenneerwordtbewogen.Hetverdichtenvandegrondgebeurtindezetroguitsluitendmeteenvibrerende
stamper.
Voorhetmetenvandereologischeeigenschappenvandegrondwordt
gebruikgemaaktvandrukstempels (Holm,1970a;Kriek, 1971),afschuifapparaten (Ghani,1966;Holm,1970a,b) envaneennietregistrerende
penetrometervanSoiltest.Eentriaxiaal-apparaat zalbinnenkortworden
aangeschaft.

2.6. Bundesversuchs- und Prüfungs anstait für landwirtschaftliche
und Geräte, Wieselburg a.d. Erlauf3 Oostenrijk

Maschinen

Deleidervandeafdeling "LandtechnischeForschung", Dipl.-Ing.
E.
Reichmannt bestudeertsinds 1955demogelijkhedenvoorhetmetenvanhet
nat-volume^gewichtvandegrondm.b.v.gamma-stralen (Reichmann,1965;
Danfors, 1970).Sinds 1967berustdeuitvoeringvanditonderzoekbij
Dipl.-Ing.
J.Pemkopf3 terwijldeheerReichmannzichheeftgeconcentreerd
opdestabiliteitvanvoertuigendieophellingenmoetenwerken(Reichmann, 1972).
DemethodevandeheerReichmannonderscheidt zichvandeinSchotlandenOost-Europatoegepastemethoden (Soane,1968;Soaneetal.,1971;
Bireckietal.,1968)dooreenveelhogeroplossendvermogen.Meteen
sterkgecollimeerde^°Co-bron (500mC)eneen scintillatie-ontvanger
(onderlingeafstand45cm kanhhijhetgemiddeldenat-volumegewichtvan
eenhorizontalecylinderongeroerdegrondvan45cmlangen0 1cmin
situbepalen.
Demethodewerd inhetveld toegepastomdeporiënverdelingonder
wielspoxentotca.55cmdieptetebepalen.Ditvereistveelgraafwerk:
ermoetendwarsophetspoor2sleuven (h=75,b= 100,d - 50cm)
wordengegravenopeenonderlingeafstandvanexact45cm.Inverband
metdeheterogeniteitvandegronddientditop 10à 15plaatsente
wordenherhaald.Hetdoormetenvaneendergelijknetto55cmhoogen
80cmbreedprofielvergtbijzonderveeltijd:naelkemetingmoetde
positievanbron+ontvangerovereenafstandvan 1cmm.b.v.handwielen
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wordengewijzigd.Bovendienzijnzeerveelvochtmonstersnodigomuit
hetnat-volumegewichthetporiënvolumetekunnenafleiden.Vochtmetingenm.b.v.neutronenstralenbiedenhiergeenuitkomstdaarhetoplossendvermogentegeringis.Tenslotteblekendemeetresultatenbijzondersterktewordenbeïnvloeddooroude sporene.d.
Erwerddaaromovergegaanoplaboratoriummetingen,waarbijgewerkt
wordtmetkunstmatigeprofielenwaarinsporenwordengesimuleerddoor
erhoutenstempelsintedrukkendieinvormovereenkomenmeteen
trekkerband,eenrupsbandofeenmassieveterreinband (onderzijde
stempelresp.bol,vlak, hol).
Dekunstmatigeprofielenwordenaangebrachtineenstalenbak
dieca.1m lang,30cmbreeden1mdiepis.Hiertoewordtdegrond
voorafophetgewenstevochtgehaltegebracht,overeenzeefindebak
gebrachtenmeteenhydraulischeperstothetgewensteporiënvolumeverdicht.Nadoormetenvanditkunstmatigeprofielmetdegammastraleninstallatiewordteenstempelindegrondgedrukt,waarnahetprofiel
weerwordtdoorgemeten.Dezemetingengeschiedengeheelautomatisch:
detijd,nodigvoor20.000impulsenendecoördinatenvanhetmeetpuntwordengeregistreerdopeenstrookpapier,waarnaeenelectromotordebron+ontvangerovereenafstandvan 1cmverplaatst.De
geregistreerdemeetgegevens,aangwuldmetgegevensoverhetvochtgehalteenhetsoortelijkgewichtvandegrond,wordenvolgenseenzelfgeschrevenprogrammadoordecomputerverwerkttoteen"computerportret".Vlakkenvangelijkporiënvolumewordenhierbijdoorovereenkomstigelettersentekensaangegeven,zodat,nametdehand intekenen
vandescheidslijnentussendevlakken,deporiënverdelingduidelijk
zichtbaarwordt.Eenpublikatieoverdezestempelmetingenmagbinnenkort
tegemoetwordengezien.
Erdienttewordenopgemerktdatmenervanuitgaatdatbijsamendrukkenvandegrondindebakhetvochtgehalteingew.%nietverandert
zolanghetporiënvolumenietgeheelmetwaterisgevuld(verzadigingspunt).
Hetbepalenvanhetvochtgehaltevandegrondtijdenshetvullenvande
bakwordtdaaromvoldoendegeacht.
Dehierinhetkortbeschreveninstallatieisinprincipegeschikt
temakenvoorhetonderzoek indegrondtrogvanhetIB.Daarbijzoueen
Cs-bronvoordelenbiedenboveneenCo-brondaarCsslechtsëénpiekin
hetemissiespectrumheeft,terwijlCoertweeheeft.Detotalekosten
zullenca.ƒ20.000,-belopen.
DeheerReichmannheeftweliswaardebeschikkingovereen grondtrog
(1= 16m,b=2m,geenbodem),maardebijbehorendeapparatuur(rails,
wagen,aandrijvingenz.)konnognietwordenaangeschaft.Hijheeftdan
ookgeenervaringmethetvullenvandetrogenhetvoorbereidenvande
grond.
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3.MINIMALEGRONDBEWERKING

3.1o Inleiding
Hetopheffenvanhetvroeger toonaangevendeInstitutfürBodenbearbeitungteBraunschweig-VölkenrodebetekentnietdaterinWest-Duitslandgeenbelangstellingvoorgrondbewerkingsonderzoekmeer zouzijn.
Integendeel,erkanwordengeconstateerddaterdiversecentrazijn
waarmetgrotevoortvarendheid enenthousiasmewordtgetrachtdeeigentijdseendikwijlsstreécgebondenproblemenvandegrondbewerkingtot
oplossingtebrengen.
Veelaltenderendeoplossingeninderichtingvandezg.minimale
grondbewerking.Overde"stateoftheart"wordtmededelinggedaanin
degebundeldevoordrachtengehoudenopeensymposiumover"NeueAnbauverfahreninderLandwirtschaftmitHilfevonGramoxone"(Merck-Blätter
20 (1970)pp.67),indeAID-brochure"Minimalbodenbearbeitung"
(Czeratzkietal., 1971)eninhettijdschriftLandwirtschaftlicheForschung26,I.Sonderheft (1971)221-289.
Inhetalgemeeniserweinigofgeensamenwerking ofzelfsmaar
overleg tussendeonderzoekers.WeliswaarbestaatereenKTBL-Arbeitsgemeinschaft "Bodenbearbeitung",maarergactief isdezeniet.Hettot
standbrengenvandegenoemde,doorzesonderzoekersgezamelijkgeschrevenAID-brochureisdanookeenbijzondermoeizameaangelegenheidgeweest.
Minimalegrondbewerking isgeenscherpgedefinieerdbegrip(Czeratzkietal.,1971).Erwordtzowelhetcombinerenvanwerkgangen(bv.
ploegen,zaaiklaarmakenenzaaien)alshetzaaieninnietofslechts
oppervlakkigbewerktegrondonderverstaan.Bijheteerstesysteemwordt
inwezennietsnieuwsgedaan;hetisslechtseenconsequenteverdere
ontwikkelingvandetechniekvanhetkoppelenvanwerktuigen.Ditkan
tevenseenverminderingvandeintensiteitvandegrondbewerkinginhouden,maarditisdoorgaansnietdeopzet.Bijhettweedesysteemdaarentegenisereenbelangrijkverschilmetdetraditionelegrondbewerking
enzoumenwellichtbetervanrationelegrondbewerkingof"reduced tillage"kunnenspreken.Daarbijwordtgepoogd frequentieenintensiteit
vandegrondbewerking terugtebrengentoteenverantwoordminimum.Wat
inditverband "verantwoord"magheten,wordtvoornamelijkafgemeten
aanheteffectopdestructuurvandegrond,dereactievanhetgewas
enhetverschiltussenkostenenbaten.

3.2. Institut für Pflanzenbau und Saatgut forschung3
für Landwirtschaft3
Braunschweig-Völkenrode

Forschungsanstalt

Dr. W.Czeratzki heeftzichsinds 1966beziggehoudenmetonderzoek
overhetzaaienvanakkerbouwgewasseninnietbewerktegrond (Czeratzki,
1969a,b;CzeratzkienRuhm, 1969).Ditonderzoek,datwerduitgevoerd
optweeproefvelden,waarvanéénopzandenéénopklei,isthansafgesloten (CzeratzkienRuhm, 1971),Erzalalleennogaanvullendonderzoek
naardestabiliteitvandeaggregatentegenoverwaterplaatsvinden.
Uitditonderzoekisgeblekendathetporiënvolumeenhetluchtge-
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haltebijpF2opnietbewerktegrondbelangrijk lagerzijndanopgeploegdegrond;deinfiltratievanregenwaterisechteropnietbewerkte
gronddoorgaansbeter.Opzandgrondwarenerdeeerstejarengeenbelangrijkeverschillen ingroeienopbrengstvanhetgewas.Daarnawerdde
tendens totlagereopbrengstenopnietgeploegdegrondsteedssterker.
Opkleigrondwerdenopnietgeploegdegrondvandeaanvangaflagereopbrengstenverkregen.
Dr. Czeratzkiisvanmeningdatmen,medeinverbandmetdemechanischeonkruidbestrijding,hetploegenhooguittweejaarachterwege
kanlaten:hetrisicowordtanderstegroot (Czeratzki,1970;Czeratzki
enRuhm, 1971).
Debelangstellingvandepraktijkvoorhetvolledig achterwegelaten
vanelkevormvangrondbewerking isinNiedersachsensterkafgenomen;
ookbouwtICIgeennieuwetripledisczaaimachinesmeer (erzijnerin
totaal7geleverd).Eriswelbelangstellingvoorde zomervoor, waarbij
directnadegraanoogsthetstroendestoppelwordenverbrand,opdiepte
wordtgeploegdeneentussenvrucht (koolzaadofPhacelia)wordtgezaaid.
Dezetussenvrucht (dienietteveelbovengrondsemassamagvormen)wordt
doodgespotenofvriestdood,waarnagraanofsuikerbietenzondermeer
metdegewonezaaimachinekunnenwordengezaaid.Daardestoppelbewerking
inditsysteemachterwegeblijftishetwelteverwachtendatkweekeen
grootprobleemzalgaanvormen.Debetekenisvandetussenvruchtligt
voornamelijk indetoevoervangemakkelijkverteerbareorganischestof,
waarbacteriënenregenwormenzeerdankbaarvoorzijn.
Wanneerhetstroniefverbrand,dientmenhetzeergopdtehakselen,
waarnahetzonderbezwaardiepkanwordenondergeploegd.Indienhetniet
goedgehakseldismoethetstroeerstoppervlakkigwordeningewerkt,
zodathetkanvoorverteren.Inbeidegevallenlooptmenmeerkansopziektenenplagen (voetziekte.graanvlieg)dannaverbranden.
Dipl.-Ing.
M.Zaoh isfthansbezigmetproevenoveroppervlakkigezaaibedbereiding,gecombineerdmetzaaien,bv.metdeHoward Semavator.Ook
hierbijmoetenbelangrijkmeerherbicidenwordentoegepastdanbijde
traditionelegrondbewerking,zodatineersteinstantiealleenmaar
sprakeisvaneenverschuivingvankosten.Eendergelijksysteemis
alleenverantwoord opgrotebedrijvenmetgrotepercelen (Roseggeren
Olfe, 1971).Samenwerking tussenbedrijvenofinschakelenvandeloonwerkerisdandeaangewezenweg (Czeratzkietal.,1971).
Volgensdr.Czeratzkiberustdeinvloed opdegrondbewerkingop
deopbrengstvoor30à40%opdeinvloedvandebodemstructuur,voor
30%oponkruidbestrijdingenvoor30%opmobiliseringvanvoedingsstoffen. Zijnslotconclusiewas:"alsikpraktischboerwas,bleef ikbij
detraditionelegrondbewerking!"

3.3. Institut
tingen

für Pflanzenbau und Pflanzenzüdhtung,

Universität

Göt-

Hetonderzoeknaardeveelzijdigeconsequentiesvanhetachterwege
latenvandediepe,kerendegrondbewerking iseenprojectdatdoor Prof.
Dr. K. Baeumer enzijnmedewerkersgezamenlijkwordtbestudeerd.
Deheer Ehlers bekijktdeveranderingen indebodemstructuur ende
waterhuishouding,deheer Böhmgaatdeinvloedopdewortelontwikkeling
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na,deheer Tiedau bestudeertdeonkruidbestrijding,terwijldeheer
Fleige zichbezighoudtmetdestikstofhuishouding.
Overdetotnutoeverkregenresultatenzijnreedsverschillende
publikatiesverschenen (Baeumer,3970a,b;Baeumeretal.,1971).
Hetonderzoekspeeltzichvoornamelijkafopeenaantal,opsterk
uiteenlopendegrondsoortengelegenproefveldenindedirecteomgeving
vanGöttingen.
Ophet proefveld
Leinewiese (laaggelegen,regelmatigoverstroomd
oudgraslandoprivierleem)blijktdatbijovergangopakkerbouwde
afbraak van de aanwezige humusvoorraad (6à8%org.stof)bijachterwegelatenvanploegenveellangzamerverloopt.Opdegeploegdestroken
wasdestikstofmineralisatiedeeerstejarenzosterkdatinzomertarwe
enhaversterkelegeringoptrad.
Inverbandmethet onkruidprobleem
(vooralkweek)isonafgebroken
vastegrondsteeltvoorlopignietmogelijk.Menzietmeerperspectiefin
eensysteemwaarbijineenvruchtopvolgingmetdriegewassen (wt-zg-sb),
waarinalleenvoorsuikerbietenwordtgeploegd.Ditgebeurtdandirect
nadeoogstvandezomergerst (25à30cmdiep),waarnametschijveneg
offreeseenmechanischekweekbestrijdingwordtuitgevoerd eneentussenvruchtwordtingezaaid (indepraktijkmeestalwikkenofbladramenas).
Inhetvoorjaarwordtdebovengrondsemassad.m.v.3à5cmdiepfrezen
(1000rpm)oppervlakkig ingewerkt,waarnasuikerbietenwordengezaaid
metdeprecisiezaaimachine (4cmafstand inderij).
Bijhetzaaienvandetussenvruchtmogengeendiepesporenontstaan:defreeskandaninhetvoorjaarnietegaalwerken.Hetbesteis
danooktewerkenmetdecombinatieploeg-vorenpakker-zaaimachine.De
granenwordenhieringezaaidmetdedoorBakermansontwikkelderuiglandzaaimachine (BakermansenDeWit,1970).
De tussenvrucht heefttweefuncties:beschermingvandeoppervlakte,
waardoorverslempingwordtvoorkomeneneengunstigmicroklimaatvoor
regenwormenwordtgeschapen,entoevoervanorganischestofviadewortelmassa.
Inhetalgemeenzijnderestenvanhetvoorgaandegewas inditsysteemerghinderlijkbijhetzaaien (slechteopkomst,dunnestand).Tevenstrekteendikkemulchveelmuizenaan (vreterij).Losstroe.d.
wordtdaaromverbrand ofafgevoerd.Omdezelfderedenenmoetdebovengrondsemassavandetussenvruchtzokleinmogelijkzijn (laatzaaien)
enindewinterdoodvriezenofgemakkelijkdoorgespotenkunnenworden.
Ophet proefveld
Wittbüh wordenPerzischeklaver,wikken,Phacelia,
Italiaansraaigrasenwinterkoolzaad inditopzichtvergeleken.Proeffactoren:maaien;doodspuiten;chemischeonkruidbestrijding;dieptevanfrezen(3cm (5à8cm). Italiaansraaigrasenwinterkoolzaadvoldedengoed
(weinigbovengrondsemassa);Phacelia (tevroeggezaaid)enwikkeveroorzaaktenverstoppingvandezaaielementen.
Ophet proefveld
"Hohes Feld" wordtgetrachtdoorvastegrondsteelt
hetzeerlagehumusgehalte (l£%)vanbekalkte,zeersloefrijkeloessgrond
zodanigteverhogendatdegrondminderslempgevoeligengemakkelijker
bewerkbaarwordt.Ophetgeploegdegedeelteheeftmenelkeherfstlast
vanstagnerendwaterenkunnensuikerbietenalleenmetdehandworden
gerooid.Ophetsinds 1965nietmeergeploegdegedeelteisdedraagkrachtvandegrondsterktoegenomen,niet indelaatsteplaatsdoor
desnellewaterafvoerviawormgangen.Suikerbietenkunnenhierzonder
moeilijkhedenmachinaalwordengeoogst.
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Opditproefveldwordttevensonderzoekgedaannaarde waterbeweging in de grond ennaarde stikstofbalans.
Dr.Fleigeheefthiertoe
zowelopgeploegdealsopnietgeploegdegrond30monolith-lysimeters
gecreëerddoorPVC-cylinders (030cm,h= i25cm)indegrondtedrukken.Hieropisgemerktestikstof ( N)toegediend,waarnahaverwerdgezaaid.Opintotaal 20tijdstippen (waarvan7in1972en3in1973)
wordeneenaantalmonolithenopgegravenenlaagsgewijs inhungeheel
geanalyseerd.Tevenswordendangewasmonstersgenomen (Carteretal.,
1967).Terondersteuningwordendagelijkszuigspanningenenbodemtemperaturengemeten,wordentweemaalperweekvochtmonstersgenomenen
wordtomdedriewekendegrond :water :lucht-verhoudingbepaald.
Dr.Fleigehooptm.b.v.dezegegevensantwoord tekunnengevenopde
vraagwaaromnietgeploegdegronddoorgaansmeerstikstofvraagtals
vooreengelijkeopbrengstopgeploegdegrondnodigis.
Tensiometers blijkeneenwaardevolhulpmiddeltezijnbijhetbestuderenvandewaterbeweging indegrond.Hetisgeblekendatdeamplitudevandezuigspanningopnietgeploegdegrondveelkleineris,
daardeneerslagvooreenbelangrijkdeelwordtafgevoerddoorregenwormgangen.Hettotalevolumehiervanisslechtsgering (ca.0,5%van
hettotalebodemvolume),maar zefunctionerenperfectdaarzeeendoorsnedehebbenvan3à8mmenzonderonderbrekingenvandeoppervlakte
totgrotediepteverlopen.Opgeploegdegrondwordteenveelgroter
deelvandeneerslag indebouwvooropgenomenenstagneerteendeel
vanhetwateropdeploegzool,Beregeningsproevenmetgekleurdwater
hebbenditbevestigd,
Demetingenvanhettotaleporiënvolumeenvandeporiënverdeling
hebbenaangetoonddatopditproefvelddenietgeploegdegrondsteeds
eenca.3à4vol„%lagerporiënvolumeheeft,vnl.dooreenveelkleiner
aantalporiën>300y.m(Baeumeretal.,1971).Degelaagdestructuurdie
opnietgeploegdegrondveelvuldigwordtaangetroffen,wordtdoorDr.
Ehlerstoegeschrevenaanvorstwerking:ditverschijnseldoetzichook
vooropproefveldenwaarnooitmet trekkerswordtgereden,zodatontstaano.ioV.mechanischedrukuitgeslotenis.Tegendezeopvatting
pleitdatdezelfdestructuuropgeploegd landalleenbenedendeploegzoolwordtaangetroffen» Regenwormenhebbengeenmoeitedezegelaagdheidtedoorboren;plantewortelshebbenechterdeneiginghorizontaal
tegaangroeien.
Ophet proefveld
Lausebrink(kaIkloze
loess)isditjaarnazaaien
metderuiglandzaaimachine (rijenafstand25cm)nogmaals tussenderijen
doorgezaaid,zodatdewintergersthier,evenalsophetgeploegdegedeelte,op 12|cmrijenafstandkwamtestaan.Hierdoorwerdditjaar
voorheteerstopbeidegedeelteneenevenegale,dichtestandverkregen.Desalnietteminwashetgewashierbij0Nophetnietgeploegde
gedeelteduidelijk lichtervankleur,BijdeoverigeN-trappen(80,
110en 140kgN/ha)wasergeenverschil.
Daarbijvastegrondsteeltaanzienlijkeaccumulatiesvanfosfaat
aandeoppervlakteoptreden,werdendoordeheerBöhmpot-enveldproevengedaanmetoppervlakkig toegediendeenindiverselagenaangebrachtesuperfosfaat.Hierbijisgeblekendatoppervlakkig toegediende
fosfaatde wortelontwikksling
inhetjeugdstadiumstimuleertenbeneden
50cm-mv.relatiefmeerwortelsgeeft.Schadedoorfosfaat-overmaat
isnietopgetreden;fosfaat-tekortdaarentegengafopbrengstreducties.
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OpeenproefveldnabijdeUniversiteitsgebouwenwordthet systeem
Thormannopzijnmeritesgetoetst,Bijditsysteemwordtinmonocultuur
wintertarweverbouwd,hetstronadeoogstverbrand enwordtdirectdiep
geploegd,waarnawinterkoolzaadwordtgezaaid.Dezetussenvruchtwordt
ondiepondergewerkt,waarnawintertarwewordtgezaaidmeteenextreem
hogezaaizaadhoeveelheid (240kg/ha).Vroeg inhetvoorjaarwordt20à
40kgNPgegeven,inapril 100kgksenvlakvoorhetinaarkomen40à
60kgN/haalsureum.Proeffactoren:tijdstipvanploegen,tussenvrucht,
N-bemesting.Detussenvruchtblijktdeveronkruidingmetkweeksterk
indehandtewerkenenhetvolgend jaardestikstofmineralisatie afte
remmen.Hetisdebedoelingditproefveld "tothetbittereeinde"voort
tezetten.
Ophet •proefveld Reinshof wordtvastegrondsteeltvergelekenmet
ploegenineenvruchtopvolgingwintertarwe-mais-wintertarwe-haver,waarbijnawintertarweeentussenvruchtwordtverbouwd.Integenstellingtot
alleandereproefveldenwerktmenhiernietmetcumulatieveN-trappen,
maarmet jaarstroken,
waardoorcumulatieveeffectenjuistwordenvoorkomen.
Ophet proefveld Rosdorf tenslottewordtnagegaanofheteffect
vaneen bekalking opontkalkteloessgrondversterktkanwordendoorde
gronddoortoepassingvanvastegrondsteeltenverbouwvanuitsluitend
graneninrusttelaten.

3.4. Fachgruppe Pflanzenproduktion3
Eohenheim

Abteilung Pflanzenbau JJ,

Universität

Dr. G.Kahnt houdtzichintensiefbezigmethetgehelecomplexvan
degereduceerdegrondbewerking (Czeratzkietal.,1971)eniszelfsbezig
daareenboekoverteschrijven.
ErzijninhetgebiedrondStuttgartdrie probleemgrondenwaarvoor
gereduceerdegrondbewerking inprincipeeenuitkomstkanzijn:
(1)Grondenmeteendunnebouwvoormetveelstenen;
(2)Zware,moeilijkbewerkbarekleigronden;
(3)Slempgevoeligeloessgronden.
Depraktijktoontveelbelangstelling:erzijnnogalwatbedrijven
waareendeelwordtgeploegd,terwijlderestzooppervlakkigmogelijk
wordtbewerkt.
Dr. Kahntheefteersteenaantaljarende techniek Van het zaaien
innietofslechtsoppervlakkigbewerktegrondbestudeerd (Kahnt,1968,
1969, 1970a).Hetbleekalspoedigdathetzaaieninnietbewerktegrond
meteentripledisczaaimachineopdehierveelvoorkomendezwaregrond
teveelrisico'smetzichmeebrengt.Erwerddaaromovergestaptop
frezenvandezaairijen,gecombineerdmetrijenzaai,dezg.Eräsrillensaat.DaardebestaandeHowardRotaseedernietvoldeed (tesmallefreesmessen)werd tezamenmetdefirmaEberhardeenprototypemet3à4cm
bredefreesmessenontwikkeld.Ookmetdezemachineismenechternog
sterkafhankelijkvandechemischeonkruidbestrijding.Erwordtdaarom
thanstevensgeëxperimenteerdmetmachinesvoorvolveldsfrezengecombineerdmetrijenzaai,zoalsdeHowardSetaavatorensoortgelijkemachines
vanRauenEberhard.
Vervolgenskwamdevraagaandeorde:welkherbicidekanbijwelk
gewasbinneneenbepaaldevruchtopvolgingdemechanische
onkruidbestrij-
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ding vervangenzonderschadevoorhoofdgewasenvolggewas,enhoekan
doorgeschiktegewassen,rassenoftussenvruchtendeonkruidgroiworden
gereduceerd (Schwerdtle,1971).
Hetderdepuntvanonderzoekbetreftdewijzewaaropdoorminerale
bemestingdeaangereduceerdegrondbewerkingverbondengeringeremineralisatievanorganischmateriaalindegrondkanwordenopgevangen
(Kahnt,1971).
Tenslottedientmenzichaftevragenwelke gewassen en rassen
zich in de vrucht opvolging lenenvoorgereduceerdegrondbewerking:
totnutoeisdeveredelinguitsluitend gerichtgeweestoptraditioneel,intensiefbewerktegrond.
Dr.Kahnthoudtzichniet explicietbezigmetonderzoekvande
bodemstruetuur;
bijtijdenwijlewordthieraandoorstudentenenpromovendiaandachtbesteed.Het lagereluchtgehaltebijpF2vannietof
slechtsoppervlakkigbewerktegrondbehoeftgeennadeligeconsequenties
voordegroeivanhetgewastehebben,tenzijhetveelregent.Ook
bijditsysteemwordtnl. zoveelwateraandegrondonttrokkenvoorde
productievanbovengrondsemassadathetactueleluchtgehaltedoorgaans
voldoende is.Deoptimaledichtheidvandebovengrondvooreenbepaald
gewashangtvolgensdr.Kahntsterksamenmethetvoedingsstoffenniveau.Eenvolumegewichtvan 1,4à 1,5behoeftdanookzelfsvoor
gerstnietlimiterend tezijn.
Erzijneengrootaantal proefvelden aangelegd (o.a.opdeproefboerderijIhingerHof),waarvandeproefplannenzijnopgenomeninde
onsuitgereikteVersuchsfeldführer 1971/1972.Hieruitblijktdatdr.
Kahntnietbangisvooringewikkeldeproefopzetten.
ZoligtophetproefveldHohenheim (nabijdeUniversiteit)een
proefmetviervruchtopvolgingen (zg-zg-zg;wt-wt-wt;wt-zg-hav;
wt-zt-maïs),driegrondbewerkingssystemen (ploegen,volveldsfrezen,
Fräsrillensaat)enviertussenvruchten (wikken-veldbonen;winterkoolzaad;mosterd;rodeklaver).
De aard van de tussenvruoht
(cruciferenofleguminosen)isvan
belango.m. inverbandmetdeN-leverantie.Daarnaastiserverschil
inaardenhoeveelheidvandebovengrondsemassa.Bijkoolzaadverteert
dezesnel,zodatervrijwelalleensprakeisvanvoedingsstoffenleverantie.Mosterddaarentegenverhouttamelijksnelenverteert langzaam,
zodathierdehumusleverantieopdevoorgrondstaat.
Deze humuskwestie houdtdr.Kahntsterkbezig.Hijsteltdatdoor
degebruikelijke,intensievegrondbewerkingdeorganischestofinde
grondversneldwordtafgebrokenhetgeenopdenduurtoteenlagerhumusgehalte leidt.Hierdoorwordtdegrondmoeilijkerbewerkbaarenneemt
dekansopverslempingtoe.Heteerstedoelvandegereduceerdegrondbewerkingmoetdaaromzijndegrondinrusttelatenendaardoorhet
humusgehaltevandegrondteverhogen,
Wanneerhetstrooppervlakkigwordtingewerktdientmenvoorzichtig
tezijnmethet toedienenvanstikstof.Dekansisnl.grootdathierdoornietalleendeverteringvanhetstrowordtbegunstigd,maardat
ookdewortelmassavanhetgraanversneldwordtafgebroken.Wilmeneen
positievehumusbalanshebben,danzalmendegrondbewerking endestikstofbemesting zeergoedopelkaarmoetenafstemmen.
Eengeheelanderemogelijkheid isineensysteemvanoppervlakkige
grondbewerkingdegrondeensinde4à5jaar30à40cmdiepteploegen
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zodatdeindebovenlaaggeaccumuleerdeorganischestofwordtgeconserveerd endeeveneensindebovenlaagopgehooptePenKnaarbeneden
wordtgebracht (Kahnt,1970b).
IneentweedeproefophetproefveldHohenheimwordteen4-jarige
graanrotatiezondertussenvruchtensteedshetvijfdejaaronderbroken
doorsuikerbieten,maïs,klaver+gras,winterrogge.Hierbijwordenvier
grondbewerkingssystemenvergeleken:altijdploegen;altijdfrezen;even
jarenfrezen,onevenjarenploegen,tweejaarachtereenfrezen,hetvolgendejaarploegen.OpallegewassenliggenelkjaardrieN-trappenvolgenshetsysteem:praktijkgift (P),P+25%,P-25%.Genoemdeviergewassenwarenin1971verbouwd;ditjaarwerdophetgeheleproefveld
wintertarweverbouwd.Opdegefreesdegedeeltenbleekhinderlijkveel
opslagvanroggeenraaigrasvoortekomen.
Tenslottekanwordenvermelddatzichineenpotproefmetwintertarwenavierleguminosenenviercruciferenbelangrijkeverschillenin
gewaslengtevoordeden.Dr.Kahntconcludeerthieruitdatgrondbewerking
entussenvruchtbeideeenspecifiekewerkinghebben.

3.5. Institut für Landtechnik und Bayerische Landesanstalt
nik3
Freising-Weihenstephan

für

Landtech-

Hetproject"Minimalbodenbearbeitung"wordtgeleiddoor Dr.
M.Estler
(Czeratzkietal., 1971).Hetisvooralgerichtopdetechnischemogelijkhedendiewerktuigcombinaties inditopzichtbieden.
Ineenherfst 1970aangelegde,meerjarigeproefmetdehiergebruikelijkevruchtopvolgingwintergraan-zomergraan-korrelmaïs (waartoemen
zichbewustheeftbeperkt)wordendeobjectenristerploeg,freesploeg
(Raussendorf,Claas)ennietgeploegdvergeleken.
Opde geploegde objecten wordthetzaaiklaarmakenentegelijk
zaaienmetdevolgendewerktuigcombinatiesvergeleken:
(1)Rotorkopeg (Lely)+rijenzaaimachine(Isaria)
(2)Triltandcultivator (Rau)+opgebouwdezaaimachine
(3)Schudegge (2-balks)+rijenzaaimachine (AmazoneD4)
(4)Triltandcultivator (Tume)+opgebouwdezaaimachine.
Opde niet geploegde grond wordendevolveldszaaifrezenRauRotex
enHowardSemavatorvergeleken.
Allemachinesenwerktuigenwordendoordelandbouwwerktuigenindustrie
"inconsignatie"beschikbaargesteld.
Bijdediversebewerkingenwordenallerleitechnischegegevensverzameld (trekkracht,koppelbehoefte,benodigdhefvermogenbijgevuldezaaibak,snelheid,arbeidstijd/ha enz,).Zowelhetdirectegrondbewerkingseffect (verkruimeling,ruwheidvanhetoppervlak)alsdestructuurvande
grondinhetgroeiseizoenwordenbestudeerd.Uiteraardwordtookdeontwikkelingvanhetgewasnauwkeuriggevolgd enwordtdeopbrengstbepaald.
Opeenanderbedrijf ligteenzelfdeproef inwatbeperkteromvang,
terwijlmenvanplanisnogditjaareenderdeproefveld aanteleggenop
zeerzwaregrond.
Uitdetotnutoeverkregengegevens leidtdr.Estlerafdater
veelperspectief isvoor
(1)devolveldszaaifrezenvanRauenHoward.
Menkanhiermeezoweloprijen,inbandenofbreedwerpig (alleen
Howard)zaaien.Vooralnademaïsoogstbiedendezemachinesvoordelen
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daarerdandoorgaansweinigtijdbeschikbaar isvoordegrondbewerking.
(2)DerotorkopegvanLely+zaaimachinevanIsaria.
Doorderotatiesnelheid endevoorwaartsesnelheidopelkaarafte
stemmenkanmensteedsdegewensteverkruimelingvandevoordiengeploegdegrondverkrijgen.
(3)Triltandcultivator (Rau)+opgebouwdezaaimachine.
Deze2,50mbredecombinatie,waarmeeinbandenwordtgezaaid,is
relatiefgoedkoopenmenkanersnelmeerijden.Depraktijkheeft
hierveelbelangstellingvoor.
DeAmazonecombinatie2-balksschudegge+rijenzaaimachinevoldoet
nietdaarertevaakverstoppingenoptreden (maïsstrol);bijderotorkopeg
heeftmendaarabsoluutgeenlastvan.DeTumetriltandcultivator+opgebouwdezaaimachine (waarmeeinbandenwordtgezaaid)isnietinteressant
daardeextrainrichtingvoorrijenbemestinghierinverbandmetdegoede
bemestingstoestandvandegrondnietnodigis.
Ofmenbreedwerpigofinbandenzalzaaieniso.m.afhankelijkvan
detoestandvandegrond.Zijnerveeldiepesporen,danmoetmenminstens
10cmdiepfrezenenkandanalleeninbandenzaaien;zijner geensporen,
dankanmenvolstaanmet5cmdiepfrezenenbreedwerpig zaaien(infrezen
vanhetzaad,zaaipijpenvoordefrees).
Vooreenvlotverloopvandewerkzaamhedenwordtbijfrees-zaaicombinatiesmet2,50mwerkbreedteeentrekkervan 115pknoodzakelijkgeacht.
Dr.Estlerwasvanmeningdatmenveelsnellerinzichtkankrijgen
indebruikbaarheidvanmachines (kwaliteitvanhetzaaibed,regelmaat
vanhetgewas)daninheteffectdatdezemachinesopdestructuurvan
degrondhebben.Hetbepalenvanhetdirectegrondbewerkingseffectofwel
destructuurvànhetpasbewerktelandgaatmetgrotemoeilijkhedengepaard.Erzijnslechtsweiniggoedemethoden;dezezijnechterinhet
algemeenofwelzeertijdrovend ofwelzeerduur.
Inprincipekandedichtheidvandegrondwordengemetenmetgammastralenofmetultrasonoretrillingen.Apparatuurvoorveldgebruikis
echternognietbeschikbaar.Totzolangdientmenzichtebehelpenmet
ringmonstersenpenetrometers.
Gezienechterhetenthousiasmewaarmeedr,Estierenzijnmedewerkers (Dipl.-Ing.Stanzel,Dipl.-Ing.KnittelenAss.Zeltner)zichop
ditonderzoekhebbengeworpen,mogenbintienafzienbaretijdbelangwekkende
resultatenwordenverwacht.
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4.SAMENVATTINGENCONCLUSIE

TijdenseenstudiereisnaarWest-Duitsland enOostenrijkvan12
t/m 16juni 1972werdeneenaantalinlichtingenverkregendievoorde
voortgangvanhet onderzoek in de grondtrog vanhet IBvanbelangkunnen
wordengeacht»
Dezegrondtrogbestaatuiteenwaterdichte,betonnenbak(binnenwerks 14,70x5,80x1,40m-*)die 10cmbovenhetmaaivelduitsteekt.Uit
technischeoverwegingenbijdeconstructievandemeet-sleepwagenisde
trogindelengtemiddendoorgedeelddooreenbetonnenmuur,zodaterin
feitetweetroggenzijnontstaan.Detrogbevindtzichaandenoordzijde
vandelaboratoriumvleugel.Bovendetrogiseenvrijdragendebetonnen
luifelaangebracht,terwijlhijaandewestzijde tegenregeninslagis
beschermddooreendemontabeleglaswand.
Indetrogkunnendiversegrondwaterstandenwordeningesteld.De
watertoevoervindtplaatsviadriegrondwaterstandsputten aanelkvan
beidelangezijden,dieonderlingmetelkaarinverbinding staanenper
groepvandrieafgeslotenkunnenwordenmeteenafsluiter.
Hetligtindebedoeling indezetrogeenprofielaantebrengen
bestaandeuit9cmgrofgrind (5-20mm), afgedektmet 1cmfijngrind
(3-6mm),waaropca65cmslibarm,tamelijkfijnzand (M50=140).
Tussenditzandenhetgrindzullennogëënoftweelagengroverzand
wordenaangebrachtominspoelingvanzandinhetgrindbed tevoorkomen.
Opditprofielzaleenlaagvan50cmteonderzoekengrondwordenaangebracht:indeenetroghelftzwareklei;indeanderetroghelftlichte
zavel.
Metdiepe,waterdichtegrondtroggenmeteenbodemenmeteenprofiel
alshierbovenaangegeven,heeftmeninWest-Duitsland enOostenrijkgeen
ervaring.Menwasechtervanmeningdataanstampentotdemaximaledichtheidmeteenvibrerendestamperzowelvoordezandlaagalsvoordete
onderzoekengronddebesteresultatenzalgeven.Hethierbij intestellenvochtgehaltekanwordenontleend aanProctor-proeven.Wanneerde
trogeenmaalgevuld iszalrollenmeteenaangedrevenroldoorgaansgoed
voldoen.
Overhetlosmakenvandegrond liependemeningenuiteen.Wellicht
kanhetveeltoegepastefrezenwordenvervangendooreenbewerkingmet
defreesploegofmeteenspitmachine.Soms,bv.wanneerbijhetfrezen
veelkogelronde,kunstmatigeaggregatenzijnontstaan,kanbehandeling
vandegrondmeteenaangepastekluitenbrekerwordenaanbevolen.
Uiteindelijkisechterelkegrondtroguniekenmoetmenalproberenddebestewerkwijzezientevinden.Ookhiergeldtdatervaringde
besteleermeesteris.
HetbezoekaanOostenrijkgoldvooralhetbestuderenvandemoge-

lijkhedentot het meten van de dichtheid

van de grond met gammastralen.

Hierbijwordteenblokgrond terdiktevan45cmhorizontaaldoorstraald,
waarnadeabsorptievandestralingwordtvertaald inhetgemiddeldenatte
volumegewichtvandegrond.Hetoplossendvermogenvandezemethodeis
zeergroot:doorzeersterkecollimeringvandestralenbundelwordteen
cirkelvormigoppervlakmeteendoorsnedevanslechts 1cmdoorstraald.
Inprincipeisdezemethodetoepasbaarindegrondtrog,waarbijdan
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navrijmakenvanhetprofieleenbreedtevanéénploegvooroverdevolle
lengtevandetrogenoverdevolledieptevandeteonderzoekengrond
puntvoorpuntzoukunnenwordendoorgemeten.Hierdoorkaneenzeergedetailleerdbeeldvandeheterogeniteitvandegrondnadebewerking
wordenverkregen.Ookvoorhetsteekproefsgewijscontrolerenvande
homogeniteitvandevoorbereidegrondbiedtdezemethodeperspectieven.
Bijhetbezoekaanonderzoekscentraophetgebiedvandezg.
"minimale grondtewevking" isduidelijkgewordendatmendoordefrequentieendeintensiteitvandegrondbewerkingbelangrijk teverminderen,infeitehetindeloopvanveleeeuwenuitgebalanceerdetraditioneleteeltsysteemvanakkerbouwgewassengrondigverstoort.De
grondwordtinhetalgemeendichterenvaster,waardoordeberijdbaarheidverbetert,destikstofmineralisatie echterongunstigwordtbeïnvloed.Tendeledooreennoggebrekkigetechniekkomthetzaadveelal
nietoptimaalindegrond,waardoorhetgewasvaakholler isenanders
reageertdaneennormaal,volgewas.Dezereactiekanalnaarhetras
nogzeeruiteenlopen,terwijldevruchtopvolging,medeinverbandmet
debestrijdingvanziektenenplagenenvooralookvanhetonkruid,een
buitengewoonbelangrijkerolspeelt.Almetalisminimalegrondbewerkingindestriktezinvanhetwoordeenvolledignieuwsysteem,
waarvanalleonderdelenweervanhetbeginafaanopnieuwmoetenworden
getoetst.
Bijhetopzettenvannieuwonderzoekkangebruikgemaaktworden
vanderuimeervaringdieopdiverseonderdeleninWest-Duitsland is
verkregen.Zoisalwelgeblekendathetvolledigachterwege latenvan
elkevormvangrondbewerking (dezg.vastegrondsteelt)opdenduur
nietvoltehouden is.Hetonkruidvnl.kweek)wordtdaarbijeerder
limiterenddandestructuurvandegrond.Ookbijhetbeperkenvande
grondbewerking tothetfrezenvandezaaisleuvenkrijgtmenalspoedig
meternstigeveronkruiding temaken.Volveldsfrezen,gecombineerdmet
rijenzaai,eventueelprecisiezaai,lijktnogdemeesteperspectieven
tebieden.
Eenalternatiefwordtgevormddooreensysteemwaarbijmenalleen
voorsuikerbietenploegt.Erwordtdandirectnadegraanoogstopdiepte
geploegd (dezg.zomervoor),eenmechanischekweekbestrijdinguitgevoerd
eneentussenvrucht ingezaaid.Dezetussenvruchtwordtbelangrijkgeachtdaardezedegrondbehoedvooruitdrogingenverslempingenbij
eenverstandigbemestingsbeleid eenredelijkebijdrage aandeinstandhoudingc.q.verhogingvanhethumusgehaltekanleveren.Hetondiep
onderwerkenvandetussenvrucht (evt.nadoodspuiten)d.m.v.frezen
kanwordengecombineerdmetdeprecisiezaaivandesuikerbieten.
ConcluderendkanwordengestelddatonzestudiereisnaarWestDuitsland enOostenrijkvolledigaanzijndoelheeftbeantwoord.Zowel
ophetgebiedvanhetgrondbewerkingsonderzoek ingrondtroggenalsop
datvandezg.minimalegrondbewerkingwerdenwaardevollecontacten
gelegd enwerdveelinformatieverkregendiewijinonsonderzoekzeker
tennuttezullenkunnenmaken.
Haren (Gr.), 17juli 1972
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